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B7-0000/2014

Resolucija Evropskega parlamenta o strategiji EU o alkoholu
(2014/2505(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju vprašanja Komisiji o strategiji EU o alkoholu (O-000000/2014 – B7 
0000/2014),

– ob upoštevanju člena 168 Lizbonske pogodbe,

– ob upoštevanju UREDBE (EU) št. .../2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 
SVETA o vzpostavitvi tretjega programa ukrepov Unije na področju zdravja (2014–
2020) in razveljavitvi Sklepa št. 1350/2007/ES,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 11. novembra 2010 o demografskih izzivih in 
medgeneracijski solidarnosti ter z dne 6. maja 2010 o zmanjšanju neenakosti na 
področju zdravja v EU,

– ob upoštevanju politične deklaracije iz Ria o socialnih dejavnikih zdravja, sprejete 21. 
oktobra 2011 na svetovni konferenci o socialnih dejavnikih zdravja v Riu de Janeiru,

– ob upoštevanju letnega poročila Platforme EU za prehrano, telesno dejavnost in zdravje 
za leto 20111,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. septembra 2007 o strategiji Evropske unije za 
podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola,

– ob upoštevanju sklepov z zasedanja Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in 
varstvo potrošnikov 1. in 2. decembra 2011 o odpravljanju razlik v zdravju v EU z 
usklajenimi ukrepi za spodbujanje zdravih življenjskih slogov, 

– ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je zloraba alkohola drugi največji z življenjskim slogom povezan vzrok bolezni v 
Evropi, zasvojenost z alkoholom pa je dejavnik tveganja pri več kot 60 kroničnih 
bolezni, med katere prištevamo bolezni jeter, kronično vnetje trebušne slinavke in 
skoraj vse druge bolezni prebavil, rakava obolenja, sladkorno bolezen, bolezni srca in 
ožilja, debelost, fetalni alkoholni sindrom in nevropshične motnje, kot je odvisnost od 
alkohola;

B. ker so v letu 2010 v Evropi družbeni stroški, neposredno ali posredno povezani z 
alkoholom, po podatkih znašali 155,8 milijard EUR, večinoma (82,9 milijard EUR) 
zunaj sistema zdravstvenega varstva;

C. ker zaradi uživanja alkohola v družini trpi približno 5 do 9 milijonov otrok;
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D. ker bo odpravljanje škode zaradi alkohola omogočilo precejšnje prihranke v 
zdravstvenem varstvu, saj bo z manj zlorabami alkohola manj zasvojenosti z njim, s tem 
pa tudi manj kroničnih obolenj, primerov zgodnje smrti zaradi alkohola in s tem 
povezanih stroškov;

E. ker se v avdiovizualnih medijih ne zagotavlja ustrezna zaščita telesnega, duševnega in 
moralnega razvoja otrok in mladoletnikov;

F. ker je veliko državljanov EU neustrezno obveščenih o nevarnostih prekomernega 
uživanja alkohola in zasvojenosti z njim za zdravje, kot so denimo bolezni jeter, 
trebušne slinavke in prebavnega trakta, pa tudi rak, bolezni srca in ožilja ter duševni 
zdravstveni problemi;

G. ker so bile alkoholne pijače izključene iz določb Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih 
potrošnikom;

1. se zaveda, da je Komisija 22. oktobra 2013 med zasedanjem Odbora za nacionalno 
alkoholno politiko in ukrepe napovedala, da bo skušala evropski akcijski načrt za 
zmanjšanje škode zaradi uživanja alkohola predložiti med majem in septembrom 2014;

2. poziva Komisijo, naj pripravi evropski akcijski načrt, da bi nacionalnim vladam 
zagotovili boljšo podporo pri preprečevanju škode zaradi alkohola, spodbujanju 
preventive in zdravstvene vzgoje, zgodnjega diagnosticiranja, boljšega dostopa do 
zdravljenja, stalne podpore za alkoholike in njihove družine ter žrtve prometnih nesreč
zaradi alkohola;

3. poziva Komisijo, naj do decembra 2014 pripravi poročilo o uporabi zahtev o 
zagotavljanju informacij o sestavinah v alkoholnih pijačah in njihovi hranilni vrednosti;

4. poudarja, da bi lahko s samoregulativnimi pobudami in kodeksi ravnanja učinkoviteje 
ščitili mladoletnike pred negativnim vplivom nevarnega uživanja alkohola, če bi poleg 
tega imeli tudi pravno zavezujoče zahteve, ki so nujne za učinkovito zaščito 
mladoletnikov;

5. poziva države članice, naj si še bolj prizadevajo za obveščanje splošne javnosti o 
učinkih alkohola, zlasti mladih, ter naj po potrebi sprejmejo ustrezne predpise;

6. poziva Komisijo, naj reformira organizacijo Evropskega foruma za alkohol in zdravje, 
oceni, ali so nevladne organizacije ustrezno zastopane, ter naj si prizadeva za 
spodbujanje njihove proste udeležbe na tem forumu, da bodo imele večjo težo;

7. poziva Komisijo, naj najpozneje do septembra 2014 pripravi evropski akcijski načrt za 
zmanjšanje škode zaradi alkohola;

8. je zaskrbljen nad tem, da bi lahko morebitni interesi neposredno ali prek evropskega 
foruma za alkohol in zdravje neprimerno vplivali na akcijski načrt, tako da bi bil 
poudarek na omejevanju njegovega področja na najožje interese namesto na 
zmanjševanju uživanja alkohola;
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9. poudarja, da je pomembna politična zavezanost Komisije, Sveta in držav članic EU 
povečanju prizadevanj za preprečevanje škode zaradi alkohola in zagotavljanje 
ustreznega z dokazi podprtega odziva politike, ki bo odražal različne hude zdravstvene 
in socialno-ekonomske posledice škode zaradi alkohola;

10. opozarja na pomen merljivih časovno omejenih ciljev politike ter ustreznih mehanizmov 
za spremljanje napredka, da se zagotovi učinkovito izvajanje akcijskega načrta v vseh 
državah članicah;

11. poziva Komisijo in države članice, naj dejavno pomagajo izboljšati zbiranje podatkov in 
analizo uživanja alkohola, njegove problematike ter neposrednih in posrednih stroškov 
za družbo in naj spodbujajo učinkovito vključevanje ustreznih podatkov v politiko EU o 
alkoholu in nacionalne politike na tem področju; 

12. poziva Komisijo in države članice, naj preverjajo in okrepijo izvajanje ukrepov za 
prepoved prodaje alkohola osebam, ki so mlajše od zakonsko določene starosti, pri 
kateri je nakup alkohola dovoljen, ter naj sprejmejo ukrepe za ustrezno regulacijo 
čezmejne prodaje alkohola prek interneta in naj v obliki kampanj mladoletnike 
ozaveščajo o nevarnostih popivanja, saj je pri njih višja verjetnost za to početje, in 
zmanjšajo število prometnih nesreč zaradi alkohola;

13. poziva države članice in Komisijo, naj preučijo in okrepijo kampanje ozaveščanja na 
temo uživanja alkohola v nosečnosti;

14. poziva države članice, naj v okviru preventivnih strategij izvajajo usmerjene ukrepe 
ozaveščanja in vzgoje otrok od zgodnjega otroštva;

15. poziva države članice, naj kot izhodišče uporabijo strategijo Svetovne zdravstvene 
organizacije o alkoholu in izboljšajo zgodnje odkrivanje škodljivega uživanja alkohola v 
osnovnem zdravstvenem varstvu s spodbujanjem presejalnih testov in zagotavljanjem 
ustreznih podpornih storitev za zdravljenje motenj zaradi uživanja alkohola in s tem 
povezanih kroničnih obolenj;

16. poziva države članic, naj nadaljujejo, krepijo oziroma razvijajo politike in ukrepe za 
spodbujanje zdravega življenjskega sloga;

17. poziva države članice, naj preučijo svoje zakonodajne predloge, da bi izboljšale 
označevanje alkohola in zdravstvena opozorila; 

18. poziva Komisijo in države članice, naj z ustreznimi strategijami rešijo problem 
nezakonite prodaje alkohola in njegove prodaje na črnem trgu;

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji.


